
 

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare 

Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, 

înregistrat sub nr. 24632/29.10.2021, prin care se propune înlocuirea dnei Toma 

Șerban Ileana a carei demisie a fost înregistrată cu nr. 24428/27.10.2021, cu un alt  

reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

de Pneumoftiziologie Leamna, Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 234/2020, 

raportul Serviciului Juridic nr. 25531/09.11.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

 potrivit prevederilor art. 187 alin. (2)  lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f),  art. 182 alin. (1) și  art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – Se înlocuiește  d-na Toma Șerban Ileana, reprezentant al Consiliului 

Județean Dolj în consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna cu dl/dna .......................... . 

 Art. 2 – Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

234/15.12.2020  își păstrează aplicabilitatea. 

 Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



 Art. 4 –  Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna şi dlui/dnei ................................ . 
 

Nr._______             Adoptată la data de _______2021 

 

 

PREŞEDINTE,             Contrasemnează 

                   SECRETAR General al Județului, 

Dorin Cosmin  VASILE           Cristian Marian ȘOVĂILĂ 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 24632/29.10.2021 

 

             

     PREŞEDINTE, 

 

        Dorin Cosmin VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de hotărâre privind înlocuirea  unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna 

 

 Potrivit prevederilor  art. 187, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

cărora: „Pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia celor prevăzute la 

alin.(2), membrii consiliului de Administraţie sunt: …b) doi reprezentanţi numiţi 

de consiliul judeţean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 234/15.12.2020 au fost numiți 

ca reprezentați ai Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, dna Toma Șerban Ileana și dl Ilinca 

Adinel-Ionel, precum și supleanții acestora, dl Firu Ștefan Octavian și dl Gîdăr 

Alexandru. 

 Având în vedere demisia dnei Toma Șerban Ileana, înaintată președintelui 

Consililului Județean Dolj și înregistrată cu nr. 24428/27.10.2021, propunem spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind înlocuirea acestui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

         Larisa RĂDUCAN 

 

          

 

Întocmit,  

   

       Loreta Pavel 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.25531/09.11.2021             VIZAT 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana Cristina Vărgatu 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) și art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind înlocuirea 

unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu 

și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), 

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

-   Art 187 alin.(2) lit. b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr. 234/2020 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

Avizat 

  Șef Serviciu juridic       Întocmit, 

 

     Daiana Stoica               Consilier Juridic  

                                                               Alin Maria  
 




